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Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling)
MOF Alm.del Bilag 2

Offentligt

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Dato

27. juni 2019
Sagsnr.: 00.01.00-G01-12-19

Din reference

Lisbet M Jensen

Tlf.: 87947049

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Helhedsvurdering og lokalpolitisk råderum i sager om
industriel svineproduktion

Kommunerne har mistet mulighed for helhedsvurdering og
lokalpolitisk råderum i sager om industriel svineproduktion,
som følge af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Skanderborg Kommune opfordrer til at revurdere gældende
lovgivning

Skanderborg Kommune er reelt sat uden for indflydelse og
mulighed for helhedsvurdering i konkrete sager, hvor landmænd
ønsker en kraftig udvidelse af deres svineproduktion.

Som følge af ændringerne i Lov om husdyrbrug og anvendelse af
gødning mv, har vi som kommune ikke længere mulighed for at
imødekomme de mange hensyn i disse sager, da vi som
kommune idag er afskåret fra at lave en samlet
helhedsbetragtning.

Kommunernes mulighed for konkret vurdering er ifølge loven
blevet fjernet og erstattet af generelle regler.

Det oplever vi som et stort problem, fordi vi som kommune reelt
er kørt ud på et sidespor og ikke længere har mulighed for at
tage hensyn til f.eks. landskab, miljø, natur og naboer på samme
måde, som vi har i andre sager.

Som det er beskrevet i Miljøstyrelsens følgebrev til loven, så er
formålet bl.a. at skabe større produktionsmæssig fleksibilitet og
at give frihed og administrative forenklinger til de danske
husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø.

Reelt betyder det, som det er beskrevet i bemærkningerne til
loven, at ministeriet “fastsætter regler om afskæringskriterier,
tålegrænser, husdyrbrugs indretning og drift, tekniske løsninger,
egenkontrolregler, krav til placering og udformning af
bebyggelse m.v., med henblik på, at kommunalbestyrelsen i
mindre grad end i dag skal foretage konkrete vurderinger og
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fastsætte vilkår, idet der for en række miljøpåvirkninger fastsættes de samme vilkår i nærmest
alle godkendelser eller tilladelser.”

Men denne forenkling betyder reelt, at vi som kommune, skal lægge navn til tilladelser, som vi
reelt ikke kan foretage en helhedsvurdering på og reelt ikke kan sige nej til. Også selvom der
måtte være overordnede hensyn til miljø, landskab, naboer mv, som vi mener er vigtige at
inddrage i en samlet vurdering.

På den baggrund vil vi anbefale Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg at drøfte og revurdere
principperne om den stramme statslige styring i den nuværende Lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning mv.

Vi har behov for bedre at kunne træffe individuelle afgørelser ud fra lokale forhold som f.eks.
beskyttelse af naturen i området, den lokale infrastruktur i forhold til øget kørsel med f.eks.
landbrugsmaskiner og dyretransporter, omfanget og beskaffenheden af øvrig beboelse i
området samt lokale hensyn til særligt sårbare drikkevandsområder.

Skanderborg Kommune uddyber gerne ovennævnte synspunkter, som bl.a. også er fremført at
Holbæk Kommune

Med venlig hilsen

Frands Fischer
borgmester
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Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder,
begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
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